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Op het Dorpsplein in Duivendrecht bij de bibliotheek is deze Beatrixboom geplant 
 toen Hare Majesteit koningin Beatrix, op 31 januari 1988, vijftig jaar werd.  

Een kleine maquette tegen de muur van de bibliotheek  
herinnert aan deze gebeurtenis, 25 jaar geleden. 

 
Sinds  het ontstaan van het Nederlandse Koningshuis is het een mooie en lange traditie om bij 
iedere abdicatie een zogenoemde Koningslinde  te planten, soms met een mooie sierwerk er 
om heen. Ook  dit jaar zullen in veel gemeenten op 30 april koningslindes worden geplant, 
een mooie voortzetting van een lange traditie. De 'Koningslinde (Tilia europea)’ is 
uitgeroepen tot de  Boom van het Jaar 2013. 
 
Ter gelegenheid van belangrijke levensgebeurtenissen van de Nederlandse Koninklijke 
Familie worden op meerdere plaatsen in het koninkrijk bomen geplant. 
In Duivendrecht is op 31 augustus aan het begin van de Rijksstraatweg een boom geplant  ter 
herinnering aan de 50-jarige regeerperiode van koningin Wilhemina in 1948. 
 
Koningin Wilhelmina, die geboren werd in Den Haag op 31 augustus 1880 was van 1890 -
1948 Koningin der Nederlanden. Van 1890 tot haar achttiende verjaardag in 1898 was haar 
moeder koningin Emma regentes, omdat Wilhelmina nog minderjarig was 
 
Op 4 september 1948 deed Koningin Wilhelmina afstand van de troon ten gunste van haar 
dochter Prinses Juliana. Wilhelmina stierf in 1962 op Paleis Het Loo. 
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De plaatsing van de Wilhelminaboom in het plantsoen voor de woningen en winkels 
Rijksstraatweg 5-9, bij de Berkenstraat, op 31 augustus beloofde een mooie dag te worden. 
Maar liep uit op een drama….. 
 
 
De zesjarige Theo stak pardoes de weg over en werd door een rijdende auto geraakt. De 
mannen, vrouwen, jongens en meisjes die zich verzameld hadden voor de feestelijkheden 
zagen het ongeluk voor hun ogen gebeuren. Theodorus Hermanus Kolk geboren op 31 mei 
1942 overleed die 31e augustus 1948. De bijeenkomst werd afgelast. Deze voor de ouders, 
familie en dorpsgenoten verschrikkelijk droevige gebeurtenis overheerste de gevoelens in het 
dorp. Een herinneringsplaatje of een hek is er nooit meer gekomen. En men deed er verder het 
gepaste stilzwijgen toe. 
 
In 1950 werd in het plantsoen voor de huizen Rijksstraatweg 1-3 wel een oorlogsmonument 
geplaatst. De totstandkoming van dit monument en de financiering kwam van de 
Duivendrechters zelf. Omdat dit gebied moest wijken voor de bouw van wegen is het 
monumentje naar het Waddenland verplaatst. 
 

  
 
 
 

De Wilhelminaboom aan de Rijksstraatweg 5-9  in Duivendrecht 
Geplant 31 augustus 1948 bij het vijftigjarig regeringsjubileum van de vorstin. 
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De boom van verdriet en herinnering 

 
 
 

Stichting Oud-Duivendrecht, 1 april 2013 


